Jaarverslag Beleidsplan LHBTI
We willen de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’ers in Hilversum toe laten
nemen.
De activiteiten in het groen zijn in 2019 gerealiseerd. Aan de andere activiteiten wordt komend jaar
gewerkt.

Activiteiten



Ontmoetingen stimuleren door het bieden van ontmoetingsplekken.
Regenboogactiviteiten organiseren in samenwerking met Hilversum Inclusief en Hilversum
Marketing.





Aanbieden van lesprogramma’s over diversiteit op basisscholen.
Scholen uit het voortgezet onderwijs actief benaderen om gebruik te maken van LHBTIvoorlichtingslessen vanuit het COC.
Schoolbesturen actief benaderen om gebruik te maken van de expertise van Stichting School
& Veiligheid.



Sportverenigingen actief benaderen over sociale acceptatie van LHBTI.




Activiteiten voor oudere LHBTI-personen organiseren.
Kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties betrekken bij de activiteiten van de
werkgroep.




In het centrum komt een zitbank in regenboogkleuren.
Enkele verkeerslichten krijgen een andere vorm.




Hilversum regenboog krijgt rolmodellen.
Hilversum inclusief organiseert met de bibliotheek lezingen en debatten over LHBTIgerelateerde onderwerpen.



Aansluiten bij de veiligheidsdriehoek.



Inwoners moeten toegang hebben tot een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening.



Jongerenwerkers en sportwerkers krijgen een training over een veilig straatklimaat.



Binnen het horecaoverleg vragen wij speciale aandacht voor LHBTI’ers.



Training volgen over LHBTI-sensitieve publieke dienstverlening.



Regenboogvlag wordt gehesen bij Coming Out Day.



Communicatie over de Regenbooggemeente.



Werkgroep een stand bieden op de welkomstavond voor nieuwe inwoners.



Advertenties plaatsen om inwoners deel te laten nemen aan de werkgroep.



Het beleidsplan in het regionale PHO bespreken.

Toelichting op activiteiten
Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het uitvoeren van het beleidsplan LHBTI. Zo is er een
groot deel van de activiteiten gerealiseerd. Denk hierbij aan de eerste Rainbow Week,
inloopvoorziening in het buurthuis of de stoplichten op de Schapenkamp die zijn verschenen. Tevens
zijn er vragen over sociale acceptatie van LHBTI+ toegevoegd aan de Hilversum. Monitor zodat de
effecten van onze inspanningen ook gemeten kunnen worden.

Sommige activiteiten hebben net een andere uitvoering gekregen. Zo is de zitbank in
regenboogkleuren geplaatst bij St. Joseph. Hierdoor konden we deze ambitie realiseren in
samenwerking met Versa Welzijn en inwoners.
Samen met de werkgroep Hilversum Inclusief, de Vorstin, Café Brabant en Hilversum Marketing is er
van vrijdag 11 oktober (Coming Out Day) tot en met vrijdag 18 oktober een Rainbow Week
georganiseerd. De regenboogvlag gehesen bij 3 scholen van het voortgezet onderwijs, in aanwezigheid
van COC Nederland-voorzitter Astrid Oosenbrug. Sportclubs, kerken en buurthuizen hebben de
regenboogvlag gehesen. Er waren speciale LHBTI-films in het Filmtheater, een Rainbow Bingo en
een zeer interessante lezing van Maxim Februari in de Bibliotheek. De Hip Hop Pride Night was de
eerste in zijn soort en heeft een divers en jong publiek getrokken. Hoogtepunt van de week was het
Hillywood Rainbow Ball. Hier hebben zo’n 450 mensen in gezellige sfeer genoten van optreden van
Diva Mayday, de Gooische zangers, Shary-Ann, diverse fantastische dragqueens en de Zweedse
Songfestivalwinnares Loreen.
Ook in 2020 gaan we gezamenlijk met partijen uit de stad een Rainbow Week organiseren. Deze zal
plaatsvinden van zondag 11 oktober tot en met zaterdag 17 oktober 2020. Ideeën zijn welkom via
inclusief@hilversum.nl.

Foto’s: Michael Bosboom en Lex Putman, fotografen van de Vorstin.

